MASZYNY I URZĄDZENIA

Stalowy cylinder Yankee bez szwu
– jednolita odkuwka z wlewką
ALEKSANDER KLEPACZKA

Cylindry Yankee – trochę historii [3]

–– udziału w procesie krepowania wstęgi, jako powierzchnia
bazowa (oporowa) dla skrobaka krepującego.

Pierwszy cylinder Yankee został opatentowany w 1820 r.

Przez prawie 200 lat podstawowym materiałem używa-

Był wykonany z żeliwa i ogrzewany płomieniem, a dopiero

nym do produkcji cylindrów Yankee było żeliwo [3]. Zarówno

w 1850 r. zastosowano wewnętrzne ogrzewanie parowe.

płaszcze, jak i dennice cylindrów żeliwnych były ulepszane

W 1910 r. wykonano żeliwny cylinder Yankee o średnicy
ok. 3 m ogrzewany parą o ciśnieniu do ok. 2 bar.

i unowocześniane przez poprawę właściwości materiałowych,
wytrzymałości i przewodności cieplnej. Znacznej poprawie

W 1950 r. firma Beloit zaprojektowała i wykonała we-

i wzmocnieniu uległa również konstrukcja powierzchni we-

wnętrznie rowkowany płaszcz cylindra Yankee. W tym samym

wnętrznej płaszcza, od pierwotnej formy gładkiej, do obecnej

roku pojawił się również pierwszy stalowy spawany cylinder

„mocnej”, rowkowanej i żebrowanej.

o średnicy ok. 4,8 m. Dominowały jednak cylindry żeliwne.
Od 2000 r. wzrósł zdecydowanie popyt na żebrowane, spawane (ze szwem wzdłużnym) stalowe cylindry Yankee.

Od 2000 r. zaczęto budować i wprowadzać do eksploatacji w maszynach tissue cylindry stalowe [3]. Zmiany
i postęp w procesach technologicznego wytwarzania sta-

W bieżącym roku pojawiła się rewelacyjna informacja

lowych cylindrów Yankee, a szczególnie w operacjach

o wytwarzaniu i sprzedaży cylindrów stalowych bez szwu

spawania i zgrzewania uczyniły stalowe cylindry wykonal-

[1, 2]. Znany włoski producent i dostawca maszyn i urządzeń

nymi w praktyce. Przed producentami papierów higienicz-

dla przemysłu papierniczego – A.Celli Paper S.p.A – realizuje

nych pojawiły się nowe możliwości ilościowe i jakościowe.

zamówienia na wykonanie i dostawę stalowych cylindrów

Tradycyjne, stosowane od wielu lat żeliwne płaszcze odle-

Yankee z płaszczem bez szwu, wytwarzanym z dużej cylin-

wane, są wypierane przez płaszcze stalowe, zwijane ze spe-

drycznej stalowej odkuwki [1, 2].

cjalnego arkusza materiału metalowego i spawane w formę

Klasyczne płaszcze cylindrów Yankee
– odlewane i spawane

walca o wymaganej średnicy i długości [3].
Stal ma wiele zalet. Oferuje producentom papierów tissue
szereg korzyści w zakresie bezpieczeństwa, zużycia energii,
elastyczności, kosztów inwestycyjnych i wagi. Bezpieczeństwo

Z uzasadnionych powodów cylinder Yankee jest często

jest oczywiście bardzo ważnym czynnikiem branym pod roz-

uznawany za „serce maszyny tissue”. Nie wynika to z faktu,

wagę przez użytkowników-inwestorów. Eksplozje cylindrów

że jest on znacznie większy od powszechnie stosowanych cy-

żeliwnych zdarzają się, niestety, czasami ze względu na wady

lindrów w suszarniach wielocylindrowych, ale z konieczności

materiałowe żeliwa. Stal ma lepsze wskaźniki jakościowe

realizowania podstawowych zadań, niezbędnych w procesie

i charakterystyki. Jest silniejszym materiałem i ma moduł ela-

wytwarzania papierów tissue:

styczności znacznie wyższy od żeliwa. Wyższe parametry i do-

–– doprowadzania energii cieplnej koniecznej do suszenia

puszczalne naprężenia dla stali oznaczają, że grubość płaszcza

wstęgi,

może być mniejsza nawet o 30%, co sprzyja lepszym warunkom

–– udziału w procesie gorącego prasowania wilgotnej wstę-

przepływu ciepła. Ważna w eksploatacji cylindra stalowego jest

gi, wprowadzanej na powierzchnię cylindra,

możliwość stosowania mniejszych ciśnień pary. Alternatyw-

–– transportu i podtrzymywania wstęgi w czasie su-

nie maszyna może zużywać mniej pary i energii elektrycznej,

szenia,

nawet o 20%, przy tej samej ilości produkowanego papieru.
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